São Paulo, 25 de Agosto de 2009
Exmos. Srs.
Edmundo Klotz
Presidente
Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA)
Ricardo Alves Bastos
Presidente
Associação Brasileira de Anunciantes (ABA)
Assunto: Publicidade Responsável – Compromisso Público
Senhores Presidentes,
As empresas abaixo assinadas (“Empresas Participantes”), representadas por seus respectivos
dirigentes, vêm à sua presença para comunicar a adoção, no Brasil, de Compromisso Público
relacionado à publicidade de alimentos e bebidas para crianças.
Inicialmente, as empresas resgatam que adoram como política o estrito cumprimento das normas
propugnadas pelo Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária dirigida às crianças e as
determinações advindas de seu organismo gestor, o Conar – Conselho Nacional de AutoRegulamentação Publicitária.
Adicionalmente, com efeito no máximo até o dia 31 de Dezembro de 2009, as empresas
Participantes ratificam perante as duas entidades e a sociedade Brasileira os seguintes
Compromissos:
1.

Não Fazer, para crianças abaixo de 12 anos, publicidade de alimentos ou bebidas; com
exceção de produtos cujo perfil nutricional atenda a critérios específicos baseados em
evidências científicas.
1.1 Os critérios mencionados serão adotados específica e individualmente pelas empresas
signatárias.
1.2 Para efeito desse compromisso, as limitações são para inserções publicitárias em televisão,
rádio, mídia impressa ou internet que tenham 50% ou mais de audiência constituída por
crianças de menos de 12 anos.
2.

Nas escolas, não realizar, para crianças com menos de 12 anos, qualquer tipo de promoção
com caráter comercial relacionada a alimentos ou bebidas que não atendam aos critérios
descritos anteriormente, exceto quando acordado ou solicitado pela administração da
escola para propósitos educacionais ou esportivos.

3.

Promover no contexto de seu material publicitário e promocional, quando aplicável,
práticas e hábitos saudáveis, tais como a adoção de alimentação balanceada e/ou a
realização de atividades físicas.

Para atender aos compromissos acima, as Empresas Participantes divulgarão e publicitarão, pelos
meios que jugarem adequados, até 31 de dezembro de 2009, suas próprias políticas individuais
sobre publicidade para crianças, inclusive com os critérios nutricionais adotados.
Tais políticas serão, obrigatoriamente, no mínimo alinhadas aos compromissos ora assumidos.
Atenciosamente,

